
 
 

BLUETOOTH “STEREO BASS” 
HD LUIDSPREKER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snel installatiegids 
DA-10292 & DA-10293 



De Digitus Bluetooth “Stereo Bass” HD luidspreker DA-10292/DA-10293 is een 

luidspreker van hoge kwaliteit die het streamen van draadloze muziek en mobiele 

telefoon A2DP-functie ondersteunt. Het ondersteunt ook AAC en apt-X optie codec 

voor A2DP-functie. Na het verbinden met de DA-10292/DA-10293 via een Blue-

tooth USB- audio-dongle of audio-adapter, kan de gebruiker in de streaming-modus 

naar muziek luisteren. Het is perfect als een uitbreiding voor uw thuisentertain-

mentsysteem.  

  

1 Luidsprekerfuncties  

 
 
 
 
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toetsenfuncties 

Locatie Toetsen Functie 

 Volume omhoog Volume omhoog (ingedrukt houden voor vooru-

it)  

Volume omlaag Volume-omlaag (ingedrukt houden voor 

achteruit) 

 MFB-toets (Mul-

tifunctionele 

toets): 

Voeding 

Aan/Uit/Afspelen/Pauze/Koppelen-functie 

MFB-toets (Multifunc-

tionele toets): 

Volume Omhoog Volume Om-

laag 

Audio in-aansluiting 

Micro USB 

voor het 

opladen van 

de batterij 

LED  

Micro-8-pins 



LED-indicatoren 

Kleur Status van de LED Functie 

Blauw De blauwe status-LED brandt 

contstant 

Stand-by (geen verbinding) 

De blauwe status-LED knippert Gekoppeld 

De blauwe status-LED en rode 

oplaad-LED knipperen 

Koppelmodus 

Rood De rode oplaad-LED knippert 

langzaam 

Batterij bijna leeg  

De rode oplaad-LED brandt 

contstant 

Opladen (de LED gaat uit wanneer het 

opladen is voltooid.) 

 2 Uw luidspreker opladen  
Na het openen van de verpakking, zorg ervoor om de luidspreker voor ten 

minste 3 uur volledig op te laden. De rode LED zal tijdens het opladen constant 

branden. De LED gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen. Wanneer 

de batterij bijna leeg is, zal de rode LED knipperen. De batterij zal binnen 2 uur 

volledig opgeladen zijn. 
 

 3 Uw luidspreker in- of uitschakelen  
Druk op en houd de “MFB”-toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de 

audio-luidspreker in te schakelen. Wanneer de audio-luidspreker wordt 

ingeschakeld, zal de blauwe LED 3 keer knipperen en hoort u een stijgende 

toon. Wanneer de audio-luidspreker al ingeschakeld is, druk op en houd de 

“MFB”-toets ongeveer 3 - 4 seconden ingedrukt om de audio-luidspreker uit te 

schakelen. Wanneer de audio-luidspreker wordt uitgeschakeld zal de rode LED 

3 keer knipperen en hoort u een vallende toon. 

 

 4 Een apparaat met uw luidspreker koppelen  
Koppel de audio-luidspreker met uw Bluetooth mobiele telefoon of andere 

Bluetooth-apparaten, alleen voor de eerste keer. De audio-luidspreker slaat het 

gekoppelde apparaat op, dus hoeft u het niet elke keer te koppelen. Om 

audio-luidspreker in de koppelmodus te schakelen, druk op en houd in de 

uit-stand de “MFB”-toets gedurende zes seconden ingedrukt en wacht tot de 

blauwe en rode LED afwisselend knipperen, wat aangeeft dat de luidspreker in 

de koppelmodus is geschakeld. Bedien uw Bluetooth mobiele telefoon of een 



ander Bluetooth-apparaat om de Bluetooth-functie te starten. Zoek de 

luidspreker “DA-1029-S” op, voer de code “0000” voor het koppelen in. De 

blauwe LED begint te knipperen, de audio-luidspreker is verbonden. 

5 In de aansluitbare modus werken  
 Druk op en houd de “MFB” en “Vol-“-toets ingedrukt om het nabij koppelen in te 

schakelen. 

6 In de A2DP-modus werken  
 Druk kort op de “MFB”-toets om het afspelen/pauzeren te wisselen; 

 Druk kort op de “Vol+” of “Vol-”-toets om het volume aan te passen; 

 Druk op en houd de “Vol+”-toets ingedrukt voor de vooruitfunctie; 

 Druk op en houd de “Vol-”-toets ingedrukt voor de achteruitfunctie. 

7 LED statussen  

INSCHAKELEN De blauwe LED knippert 3 keer 

UITSCHAKELEN De rode LED knippert 3 keer 

KOPPELEN De blauwe en rode LED’s knipperen afwisselend 

STANDBY-MODUS De blauwe LED brandt constant 

AV ACTIEVE MODUS De blauwe LED knippert iedere 2 seconden, twee 

keer 

LEGE BATTERIJINDICATIE De rode LED knippert constant één keer per 2 

seconden 

8 Problemen oplossen  
Als de audio-luidspreker niet werkt, probeer het volgende: 

•  Controleer of de verbonden apparaten zijn opgeladen en niet bijna leeg zijn; 

•  Schakel alle apparaten uit en schakel ze vervolgens in de volgorde in zoals in 

deze handleiding is aangegeven; 

•  Zorg ervoor dat de apparaten binnen het bereik van 10 meter zijn; 

•  Zorg ervoor dat de audio-luidspreker is verbonden door te controleren of de 

blauwe LED knippert. 


